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De PGB-vaardigheid van degene die deze scan heeft gemaakt, kan worden
omschreven als:
Voldoende

De omstandigheden waarin het pgb wordt aangevraagd, kunnen worden
omschreven als:
Laag risico

Advies m.b.t. de PGB-vaardigheden van jm van Goor
De toets heeft voldoende pgb-vaardigheid als uitkomst. Dit ondersteunt de keus voor een pgb.
Het risiconiveau is aangemerkt als laag.
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Toelichting
Taakgerichte pgb-vaardigheden
1

2

3

4

5

Resultaat

▪ de stappen van een procedure herkennen
▪ een besluit of beschikking correct begrijpen
▪ een formulier gebruiken

Voldoende

▪ informatie vertalen in handelingen
▪ informatie zoeken op een website
▪ administratie bijhouden

Voldoende

▪ kiezen wie de best passende zorg biedt
▪ controleren of een declaratie is volgens afspraak
▪ verschil zien tussen afgesproken zorg en geboden zorg

Voldoende

▪ signaleren dat iets ongewoon is
▪ een veilige en gezonde werkomgeving bieden
▪ de juiste hulp inschakelen op het juiste moment

Voldoende

▪ de gevolgen van extra inzet berekenen
▪ de meerkosten berekenen boven het tarief
▪ het jaarbudget verdelen over maanden en weken

Voldoende

Resultaat PGB-Vaardigheidsscan

Voldoende

Resultaat Risico-analyse

Laag risico

Ingevulde antwoorden met betrekking tot de leefsituatie
Heeft u al eens eerder voor uzelf of voor een ander de PGB Scan
ingevuld?

Nee

Het pgb is bedoeld voor

Een ander

Wat is de situatie?

Ik ben vertegenwoordiger zonder
rechterlijke machtiging.

Wie verleent de zorg of gaat de zorg verlenen?

Een bedrijf of organisatie

Werkt(e) u voor, samen met of namens deze organisatie, of is een
familielid, vriend of kennis van u werkzaam bij deze organisatie?

Nee

Ontving u eerder al zorg van deze organisatie en zo ja, langer dan
1 maand?

Nee

Is er bij u of bij de zorgvrager sprake van verslavingsproblematiek

Nee
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Is er bij u of bij de zorgvrager sprake van schuldenproblematiek?

Nee

Maakt u of maakt de zorgvrager gebruik van woonruimte van of via
de zorgverlener?

Nee
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